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BIOLAGE POKRO?ILÉ - FULLDENSITY
BIOLAGE POKRO?ILÉ WELL-BEING ZA?ÍNÁ OD HLAVY

BIOLAGE pokro?ilé WELL-BEING za?íná od hlavy
pé?e o vlasy ošet?ení na míru specifickým pot?ebám každého vlasu
Estetické pot?eby vlasy jsou snadno identifikovány a vyžadují okamžitou odpov?? na
?ešení každodenních problém?. Rozsahy Biolage kontrast k?ehkost, crespo, dehydratace
a barvu, která má tendenci slábnout. filozofie je filozofie, která je základem krásy linie,
která se projevuje r?znými zp?soby: krása, která pochází z ochrany životního prost?edí a
biologické rozmanitosti; krása žádoucí a udržitelná; Krása a wellness stylisté a
klienty. udržitelnost spole?nost se neustále snaží snížit spot?ebu energie a vody a
minimalizaci emisí a odpad? z výroby produkt?. V roce 2011, US založené za?ízení
Biolage snížené 30 % CO ² a recyklované 96 % odpadu k výrob? energie. Cílem je snížit
ekologickou stopu 60 % do roku 2020. Navíc až 40 % výrobk? jsou baleny v obalech z
PCR (post spot?ebitel recyklovaných). Tak, aby do roku 2020, mají 100 % všech nových
produkt? životního prost?edí nebo sociální dávky. krásy p?írody odhalený v?da poprvé
Biolage p?edstavuje novátorský p?ístup založený na vzorce BIOMATCH, inspirovaný
funk?ní krásu p?írody. V?da vzorce se p?íroda vytvo?it vysoce kvalitní vlasy pé?e o
výrobky, které mohou pomoci p?i ?ešení každodenních problém?. Nejlepších výsledk?
dosáhnete tak biomimicry, inspirované p?írodou disciplína mechanismy, ukázal, že dokáže
nep?etržit?.

FULLDENSITY
Ztráta hustoty a zten?ení hrozí podkopat vnímání sebe sama. P?íznaky jsou št?peny vlasy
k?ehkost, rozbití a nižší hustoty a objemu. ?ešení poskytuje FULLDENSITY linie, která
dává pocit okamžité zahušt?ní a snižuje kapilární p?estávky pro plné podívat s dlouho
trvající výsledky. Aktivní látky produktu unie mezi p?írodou a v?dou, jsou:
Biotin, obsahuje o?íšky, aby vlasy sílu;
• Zinek PCA;
• Gluco-omega.

Šampon pro ?ídnoucí vlasy
Dává vlasy vypadají a cítí zdrav?jší a odstra?uje ne?istoty, které okludovat folikulu. Spolu s
KONDICIONÉREM, dává sílu k vlákno a pomáhá p?edcházet budoucím zlomení.
balení: láhev 250 ml.
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Kondicionér pro vlasy ne?edí
Podmínky vlasy vlákna, vyživuje, posiluje a dává t?lo a lesk.
balení: tuba 200 ml.

HUTN?NÍ LÉ?BY SPREJ
Okamžit? zv?tší tlouš?ku vlas?. Již po první aplikaci post?ikem se vlasy, že zákazník je o
této zm?n? dozv?d?li, vlasy je více tlusté a zdá se, že je siln?jší.
balení: 125 ml láhev s rozprašova?em.

HUTN?NÍ lé?ba s STEMOXYDINA
Patentované molekula výsledkem let výzkumu v laborato?ích. Patentovaný Stemoxydina™,
5 % aktivní zpev?ující, výživný vlasové pokožky, znovu vytvo?í optimální prost?edí pro
rozsáhlé obnovy a dopl?ování vlasy jen 3 m?síce (potvrzeno klinickými testy).
balení: krabice s 10 lahvi?ek 6 ml.
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